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Na cestu
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Venku je ještě holé proutí...
Ach, jaká je to slavnost třpytů ...
Na botách ještě bláto od Povolží...
Šel jsem vstříc dívce ...
Nebe déšť jako mladé víno stáčí...
U ohně sedím s přáteli...
Buď zdrávo, černé město, buď!...
Už zase kloučci důlky hloubí...
Má mě ráda, nemá mě ráda ...
Poledne bylo. Po kamenné hrázce ...
Zem zelená je, zelená je zem ...
Ach, Viléme, jak utekl ten čas ...
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Ten pohár vína orosený ...
Tož pojďte, chlapci, upijem ten žal...
Když tak padá sníh a na stromy se slétá ...
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V měsíci září, v tom září...
Když hrobník na svém bědném lánu ...
Šelestil javor: Dám jantar a zlato ...
Už stmívá se a první hvězda ...
Co přáti si, když ze zahrad ...
Poledne kolmé, které čeká ...
Odkudsi z hlubin moře valí...
Tvůj prs mne vidí a dech slyší...
Nic na tom světě, nic se neztratí...
Svíjí se smyčec po strunách ...
Jak víno čistý vzduch je v zimě ...
Hleď, javor pod okny nám střásá ...
Na rozborceném plotě trochu prádla ...
Tramvaje hlomozí a sviští autobusy ...

ŘADA TŘETÍ
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Všechno, vše je bílé ...
Skřivan výškou zpěvu ještě zdvíhá ...
Tak někdy bývá: co jsou platný básně!
Kam vlastně půjdeš, ptala ses ...
Na světě co opuštěnější je ...
Ty kočko domácí, jež touláváš se ráda
Můj bože, co si pamatuje ...
Napij se ještě trochu kávy!...
Už vím, proč prostor tak se chví...
ó ňadra, která luňák obkroužil...
Ona sotva pohne hlavou!...
Těžko už dýchám, tlačí mě to vzadu ..
ŘADA ČTVRTÁ
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Zelené láhve slunko válcující...
Z masa a z kostí, z kůže, z vlasů ...
Dům na patro a na dvě patra ...
Bylo nás tenkrát starých přátel málo ..
Míchám beton, tesám dřevo, řežu kůži
Rok psal se tenkrát, rok padesát devět
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Jak rybka třepotám se v zástupu . . .
Jaká to scéna! Blesk ji osvětlil...
Nábřeží. Nějaká křídla. Bílá ...
Aťsi bloudím jak chci těmi uličkami...
Plynových lamp ó melancholie ...
Červený Mladočov, Modré Sedliště!...
Přátelé moji, raku s dvěma vousy . . .
Uplyne dlouhý čas, než dojme vás i Lhota . . .
Co je to rodný kraj? Pár topolů ...
Stromy, stromy, bohorovné stromy ...
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Redakční poznámka
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